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ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU 
PRO VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

 
 
Jméno a příjmení:……………………………………………………………….……….   
Datum narození:…………………………………………………….…………………… 
Trvalý pobyt (včetně PSČ):………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

          Podle § 6a odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých                           
          dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“), ž á d á m  o vydání voličského průkazu pro volby do Senátu  
          Parlamentu České republiky, konané ve dnech 05. a 06. října 2018 

 
  I. kolo ve dnech 05. a 06. 10. 2018 

 
Vydaný voličský průkaz:   si vyzvednu u Úřadu MČ Praha - Petrovice osobně nebo 

prostřednictvím zástupce (plná moc s ověřeným podpisem) nejdříve 15 
dnů přede dnem voleb. I. kolo  

         20. 09. 2018 – 03. 10. 2018 (do 16.00 hodin)  
 

   žádám zaslat na adresu (nejdříve 20. 09. 2018):   

..……………………………………………………... 

………………………………………………………. 

 

V Praze dne ………………………………………………………… 
vlastnoruční podpis voliče 
(není-li žádost podána osobně, musí být podpis úředně ověřen) 
 
Úřední ověření podpisu: 
 

 

 

Vydaný voličský průkaz č.  ...............................  

– převzal žadatel na Úřadu MČ Praha - Petrovice osobně dne …………. podpis  ....... ……………..č.OP……………………. 

– převzala za žadatele jiná osoba na základě plné moci s ověřeným podpisem voliče: 
jméno a příjmení  ................................................................. , datum narození  ................... , 
bytem  ........................................................................................... ; dne  .................  podpis………………………………. 

– byl zaslán žadateli poštou dne  .......................  č.j…………………….. 

Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může ode dne vyhlášení voleb do 
Senátu Parlamentu ČR  tj. od 31. května 2018 požádat obecní úřad, který vede stálý seznam voličů, o vydání voličského 
průkazu, který mu umožňuje volit ve volebním obvodu č. 17  nebo ve zvl. vol. okrsku v zahraničí. 
 Žádost lze podat: 
a)    v listinné podobě opatřené úředně ověřeným  podpisem  voliče   nebo 
b)    v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky 
        nejpozději do 28. 09. 2018 .  
c)    osobně do 03. 10. 2018 do 16:00 hodin 


